
   Iluminació artificial

Criteris seguits

Es preveuen 3 tipus d’iluminació aritficial. Iluminació d’exteriors, iluminacio 
d’interiors públics i iluminació de la residència.

 Il.luminacio exterior

Actualment el solar no esta iluminat, nomès disposa de focus per a iluminar el 
parking i els espais d’accès a la universitat. Es considera una qualitat el fet de que 
el solar no estigui excessivament iluminat, es manté aquesta qualitat tot 
adaptant-la als nous recorreguts i usos projectats.

S’han escollit dos tipus de luminaries per a exteriors

1-Projectors amb cos vertical per anclar a terra, realitzat amb fundició d'alumini. El 
conjunt òptic permet allotjar al seu interior un llum
hal·lògen en fundició d'al·lumini amb vidre pla que proporciona una il·luminació 
general.

Model Pencil de la casa Iguzzini

2-Postes verticals d’iluminació per a extriors, situats a la zona esportiva

Model multy Woody de la casa iguzzini

 Il.luminació d’ interiors pùblics

Degut a la multiplicitat d’activitats que es desenvolupen a l’interior de l’edifici els 
criteris d’iluminació hauran de ser específics per a cada programa.

Nivells d’il.luminació recomanats:

zones de lectura-treball:  500-600 lux
restaurant:   250 lux
cuina:    500 lux
zona comercial:  500 lux
vestíbul i zones comuns: 300 lux 

Zones de treball: Iluminació concentrada sobre el pla de treball

Model Linealuce de suspensió casa Iguzzini

Zones de pas: iluminació de posició

Model Lienaluce suspesa

Zones obertes al públic com vestíbuls i obertes al públic com el bar o restaurant: 
il.luminació més lúdica, amb lluminaries  tipus puntual.

Models Linealuce suspesa i Berlino grande de la casa Iguzzini

   Il.luminació residència

Vestibul: Iluminació de posició

Model Edison penjat

Zones comuns: Es tracta igual que les dependencies semipubliques de la resiència

Model Edison penjat

Zones de pas: iluminació de posició

Banyador de paret tipus Linealuce

Espais privats: Es resol l’iluminació de posicio, es considera que els residents acaba-
ran de complementar els espais.

Model Edison fixat. 

   Iluminació natural

Els sistema d’hivernacles incorpora un sistema automàtic de malles d’ombreig que 
permet regular l’iluminació incident als espais intermitjos.

La façana sud de la biblioteca incopora uns mecanismes de regulació de la radiació 
incident tipus Lamisol
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Planta serveis - +136,50 m

Planta residència - 140,50 m
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